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 ، ووس تغفٍر ووس هتديَ ووس تـييَ حنمدٍ ، هلل إمحلد ٕإن - 

 ، هل مضل فال هللا هيدٍ من ، ٔأؾامميا وسيئات ٔأهفس يا رشور من ابهلل وهـوذ 

 ، هل ُادي فال يضول ومن 

 ورسوهل ؾحدٍ محمدإ ٔأن ؤأشِد هل رشيم ال وحدٍ هللا ٕإال ٕإهل ال ٔأن ؤأشِد 

 ، محمد هحيييا ُدي إمِدي ؤأحسن ، هللا نتاب إحلديث ٔأصدق فٕان تـد ٔأما

 إميار يف ضالةل ولك ضالةل تدؿة ولك تدؿة حمدجة ولك حمداثهتا إٔلمور ورش 

 ،، تـد ٔأما مث

 

 : يف حصيح إٔلدب إملفرد ٕإىل إمياس إإلهخساطالزإل حديثٌا موصواًل يف ابب  -

 

 
 

 

 

 

 

لخامسةالمحاضرة ا  
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 إمرشح :✿

 ُذإ إحلديث حيمل فوإئد نثرية ، مهنا : -

  " ، مسـتَ يلول :  " مسـت من إمييب الكًما هفـين هللا تَ ؾيَ ة ريض هللا: فلول مـاوي روإةضحط إم •

 ول .. "هللا ؿويَ وسمل يل" مسـُت رسول هللا صىل ٔأو : 

 مفا ُو إمفرق تني إنوفؼني ؟!! -

  –ريض هللا ؾهنم ٔأمجـني  -ميس ُياك فرق مؤثّر ! وٕإمنا ُو من ضحط وحرص إمصحاتة 

 تدكة . -صىل هللا ؿويَ وسمل  - م إمييبؿىل هلل الك

ذإ ٔأيًضا يرد ؿىل إذلين يعـيون يف ؿدإةل إمروإة وحصاتة إمييب  -  صىل هللا ؿويَ وسمل .  –ُو

 " مسـت من إمييب الكًما هفـين هللا تَ ، مسـتَ يلول : .. "ٕإمنا ٔأرإد مـاوية حني كال  -

 ياس .ٔأن يحني ٔأهَ مسؽ إمييب يلول ذكل مؽ حامؿة من إم 

 لكّمَ ُو ووّخَ ٕإميَ إخلعاب ،  –صىل هللا ؿويَ وسمل  –وإنوفغ إلٓدر دّل ؿىل ٔأن إمييب  -

 مؽ ٔأن إملضية سوإء ، مسـَ مدارشة واكن الكمَ موهًجا ٕإميَ ُو ، ٔأو مسـَ يف مجؽ من إمياس ،

 إملِم ٔأهَ مسـَ من إمييب صىل هللا ؿويَ وسمل . 

 

 فتَ .ٔأي يف ٔأايم ذال هفـين هللا تَ : -

 ؤكن إمييب صىل هللا ؿويَ وسمل ٔأرإد ٔأن يوّخَ ٕإميَ رساةل ؛ ٔلن إمييب صىل هللا ؿويَ وسمل

 من ٔأن مـاوية س يكون ذويفة يوًما ما ، ، هللا ؿويَاكن يـمل مبا ٔأظوـَ  

 فٌفـَ هللا هبذإ إمالكم ٔأايم ذالفتَ ريض هللا ؾيَ ، حيث معل تَ . 

 

 يه إمشم مؽ إههتمة . إمريحة : -

ََّماكال ثـاىل  ه
ّ
ينَ  إمُْمْؤِمٌُونَ  " إ ِ ِ  أَٓمٌُوإ إذلَّ  يـين مل يشكّوإ يف ٕإمياهنم ابهلل ورسوهل.يَْرََتتُوإ " مَمْ  مُثَّ  َوَرُسوهِلِ  اِبّللَّ

 وإمشم مٌايف نويلني ، وإميلني من رشوط ال ٕإهل ٕإال هللا ، مفن شم يف شئ من فروع ُذٍ إمرشيـة  -

 ال ٕإهل ٕإال هللا .فكمٔنا هلض رشًظا من رشوط 
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 وإملـىن : ٔأهم ٕإذإ إهتمت إمياس وخاُرهتم ثسوء إمؼن فهيم ، ٔأّدإمه ذكل ٕإىل إرتاكب ما ُػنَّ فهيم ، ففسدوإ . -

 ُو الاهخساط ٕإههيم . وؿدم إثحاع إمريحة يف إمياس : -

 

 ومن فوإئد ُذإ إحلديث ٔأيًضا : -

 ، م ، وإحلث ؿىل إمـفو ؾهنموريم إههتم هب، وإثحاع إمـورإت  ، إههني  ؾن إمتجسس• 

ْفوَ  "  ُذذِ نام كال ثـاىل   ـَ ْرِف  َوأُِمرْ  إمْ ـُ ِونَي " َؾنِ  َوأَْؾرِْض  اِبمْ ُِ  . إمَْجا

و مـرفة إٔلددار .س : ُو إمححث ؾام يُكََت ؾيم ، خبالف إمتحسّ وإمتجسّ  -  س : ُو

 رب ميفسَ .وذلكل كاموإ : ٔأن إمتجسس ٔأن يعوة إخلرب مغرٍي ، وإمتحسس ٔأن يعوة إخل -

 ومٌَ إجلاسوس ، ؤأما إمتحسس فيكون غامًحا يف إخلري.، : إمتجسس غامًحا يُعوق يف إمرش  جن نثري كال -

ُحوإ تيَِنَّ  " ايَ نام ٔأذرب س ححاهَ ؾن يـلوب ؿويَ إمسالم  َُ ُسوإ إْذ َِ "  يُوُسَف  ِمن فَتََحسَّ  .َوأَِدي

ُسوإ "وكد كال ثـاىل  -  ال يتتدؽ ٔأحدمك ؾورة أٔديَ ،ٔأي : يف ثفسرٍي مِذٍ إلٓية :  إمعربي ، كال " وال جَتسَّ

 .وال يححث ؾن رسإئٍر ،يريُد تذكل إمؼِور ؿىل ؾيحوتَ  

 . ال جتّسسوإ وال حتّسسوإ " " وكد يُس تـمل لك مهنام يف إمرش ، ملوهل صىل هللا ؿويَ وسمل  -

ن ، فلد ٔأذرب إمييب صىل هللا ؿويَ وسمل وكضية إمتجسس فهيا من حسن إمؼن ابميفس ، وٕإساءة إمؼن ابلٓدري -

 . " يحرص ٔأحدمك إملذى يف ؿني أٔديَ ، ويًىس إجلذع يف ؾيًيَ "يف إحلديث إذلي حصحَ إمش يخ إٔلمحاين 

فسكتوإ ؾن ذهر ؾيوب إمياس  ، فسرت هللا ؾيوهبم ،  " رأٔيت أٔكوإًما هلم ؾيوابً وذلكل كال ٔأحد إمسوف  :  -

 . ، فذهروإ ؾيوب إمياس فصارت هلم ؾيواًب " ورأٔيت أٔكوإًما ميس هلم ؾيوابً 

 فاجلزإء من خًس إمـمل !

ذٍ مرثحة ال يصل ٕإههيا ٕإال إمصاحلون ؛ -  ذلإ يًدغ  مإلوسان ٔأن يُس ئي إمؼن تيفسَ وحيسن إمؼن تغرٍي ، ُو

 ٔلن إمصاحل خياف ؿىل دييَ وهفسَ . 

 إمرتيؽ من ُذإ إمسؤإل وكال : " ما ىرإك ثغتاب ٔأحًدإ !! فتـجةوكد كيل نورتيؽ جن دثمي :  -

 مست ؾن حايل رإيَض ، حىت أٔثفرغ ذلهر ؾيوب إمياس ! ، مث جىك وكال : 

ا َأجِْك  مَْسُت  َأجِْك  ِميَْفِس   َُ  . َشاِغُل " إميَّاِس  َؾنِ  هَْفِس  يِف  ِميَْفِس  ِمَغرْيِ
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يِن  َزيْدٍ  وكد جخت ٔأيًضا َؾنْ  - ـْ َ ٍة  إْجنَ  ي ُْ ودٍ  نُ إجْ  ُأِتَ :  كَالَ  ، َو ـُ َذإ" :  هَلُ  فَِليلَ  ، َمْس َُ  ثَْلُعرُ  فاُلنٌ  َُ ًرإ ِمْحَيُت .  ََخْ

ودٍ  إّللَّ  َؾْحدُ  فَلَالَ  ـُ َنَّ :  ِجن َمْس
ّ
ييَا كَدْ  إ ِس  َؾنِ  هُنِ نْ  َومَِكنْ  ، إمتََّجسُّ

ّ
ءٌ  مَيَا يَْؼَِرْ  إ َِ " هَبُِذذْ  ََشْ  . ِت

 أٔ.ه                         . ؾن دين هللا ثـاىلالاتتـاد ؾام يفنت إمياس ويصّدمه  ويف إحلديث :• 

 

••••••• 

 

 
 إمرشح :✿

 ُو إهخساط إموخَ حىت ثؼِر إٔلس يان ؛ من إمرسور . إمتخسم : - 

 فٕان اكن تصوت فِو إمضحم ، وٕإن اكن تغري صوت فِو إمتخسم . -

 . أٔديم كل صدكة " " ثخّسمم يف وخَوكد دمّيا إمييب صىل هللا ؿويَ وسمل ؿىل ُدي هحوّي فلال  -

ذإ إحلديث يحني حسن ُذوُق إمييب صىل هللا ؿويَ وسمل وثوإضـَ ، وإهخساظَ ٕإىل إمياس ، وٕإىزإهل إمياس  - ُو

 مٌازهلم .

ََّلدْ وكد كال ثـاىل  ِ  َرُسولِ  يِف  مَُكْ  اَكنَ  " م يَةٌ  ُأْسَوةٌ  إّللَّ َِّمن َحس َ َ  يَْرُحو اَكنَ  م  . إْلِٓدَر " َوإمَْيْومَ  إّللَّ

 أٔ.هومك فـوت ُذٍ الاتتسامة إٔلفاؾيل يف هفوس وكووب  نثري من إخلوق !                                 -

 

•••••• 
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 إمرشح :✿

َِ  ؿىََل  -  ومسحة حامل : ٔأي ٔأثر ػاُر مٌَ ،  ، ؿىل وهجَ مسحة مليُلال  :  َمَلٍ  َمْسَحةَ  َوهْجِ

 ض إذلم .وال يلال ذكل ٕإال يف مـرض إملدح وميس يف مـر 

ا : كَالَ  َحرِيرٍ  ؾن :  إحلافغ جن جحر كال - ُت  إمَْمِدييَةِ  ِمنَ  َدهَْوُت  مَمَّ  مَِخْسُت  مُثَّ  ، َؾْيخَِت  َحوَوُْت  مُثَّ  ، َرإِحوَِت  أَََنْ

َِّت  َذإ ، َدَذوُْت  مُثَّ  ، ُحو
ّ
ِ  َرُسولُ  فَا ُ  َصىلَّ  إّللَّ َِ  إّللَّ ُعةُ  َوَسملََّ  ؿَوَْي  : ِمَجِويِس  فَُلوُْت  ، اِبمَْحَدقِ  إميَّاُس  فََرَمايِن  ، خَيْ

ِ  َؾْحدَ  ايَ   ِ  َرُسولُ  َذنََريِن  ، إّللَّ ُ  َصىلَّ  إّللَّ َِ  إّللَّ مْ :  كَالَ  ؟ َوَسملََّ  ؿَوَْي ـَ َ وَ  فََدْييََما ، ِذْنرٍ  ِتبَْحَسنِ  أِٓهفًا َذنََركَ  ، ه ُعةُ  ُُ  خَيْ

ذْ  
ّ
َِ  يِف  هَلُ  َؾَرَض  إ َذإ ِمنْ  ؿَوَْيُكْ  يَْدُذلُ : "  َوكَالَ  ، ُدْعَحتِ َذإ ِمنْ  أَوْ  ، إمَْحاِب  َُ   ، يََمنٍ  ِذي َذرْيِ  ِمنْ  ، إمْفَجِّ  َُ

الَّ 
ّ
َِ  ؿىََل  أَنَّ  إ  . " َمَلٍ  َمْسَحةَ  َوهْجِ

 ويف ُذإ مٌلدٌة ؾؼميٌة جلرير ، ٔأن ميدحَ إمييب صىل هللا ؿويَ وسمل . -

 أٔ.ه                                                                                             

 

 ُذإ وإمحلد هلل رب إمـاملني ،،
 


